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31 mei 2017

Samenwerking organisaties tegen
woekerpolissen
De Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces gaan samenwerken in hun strijd tegen
verzekeraars.
De twee grootste belangenorganisaties in het woekerpolisdossier verwachten dat door de krachtenbundeling sneller
een oplossing voor gedupeerde polishouders kan worden geforceerd.
Door het coördineren van rechtszaken willen de belangenorganisaties bovendien voorkomen dat tegen sommige
verzekeraars meerdere rechtszaken tegelijkertijd worden gevoerd en tegen anderen in het geheel niet, zo stellen ze.
Er lopen al diverse rechtszaken tegen Aegon, ASR, Reaal en Nationale-Nederlanden. Procedures tegen andere
verzekeraars zijn in voorbereiding. Samen vertegenwoordigen de organisaties 125.000 gedupeerden.

Consumentenbond
De Consumentenbond heeft aangekondigd aandeelhouders van verzekeraars ASR en NN Group, het moederbedrijf van
Nationale-Nederlanden, aanspreken over woekerpolissen. Dat doet zij deze week bij de aandeelhoudersvergaderingen
van beide bedrijven. De bond wil dat de aandeelhouders hun directies opdracht geven "deze klanten eindelijk recht te
doen", verklaart directeur Bart Combée van de Consumentenbond.
Zowel ASR als Nationale-Nederlanden heeft in het verleden woekerpolissen verkocht, maar veel gedupeerde klanten
nog geen redelijke compensatie betaald. Alleen klanten die een kostbare juridische procedure voeren, maken kans op
compensatie en dan vaak alleen als ze een geheimhoudingsverklaring tekenen. "ASR en Nationale-Nederlanden
creëren zo een grote rechtsongelijkheid", zegt de Consumentenbond.
Een oproep van minister van Financiën Dijsselbloem om de schikkingen openbaar te maken, hebben de beide
verzekeraars volgens de bond tot nu toe naast zich neer gelegd.
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18 oktober 2021

Aanbieder woekerpolis had plicht te informeren over
risico's
Aanbieders van woekerpolissen hadden en hebben de plicht om te
waarschuwen voor de risico's van de producten. Dat staat in een advies van de
advocaat-generaal aan... 

NIEUWS

10 november 2020

Consumentenbond schikt met Allianz over
woekerpolissen
De Consumentenbond en verzekeraar Allianz zijn het eens geworden over een
compensatieregeling voor een groep consumenten met woekerpolissen.
Gedupeerde polishouders... 

NIEUWS

30 juli 2020

NN hoeft klanten geen kosten terug te betalen
Verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) hoeft klanten bepaalde kosten niet
terug te betalen. Dat oordeelt de rechtbank in Rotterdam in een zaak die door
de Consumentenbond... 
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22 juli 2020

Kifid rondt in eerste halfjaar 75 klachten over
woekerpolissen af
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Ki d) heeft het afgelopen
half jaar 75 klachten over woekerpolissen afgerond. 
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26 mei 2020

Organisaties willen duidelijkheid over kosten
kapitaalverzekering
Aanbieders van kapitaalverzekeringen zouden consumenten volledig moeten
informeren over alle kosten die worden ingehouden gedurende de looptijd.
Dat vinden de Consumentenbond,... 

